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JET16-3-TE 

కష్టకాలంలో దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడు? కార్యకరమం-3. 

 

అనౌన్సర్:  ఈ రోజు జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  లో జీవితంలో ఆశ్చర్య కారాయలు జర్ుగుతనయి. ఈ రోజు ఆరోగయంగా 

ఉంటే, రేపు మీకు మర్ణనంతకమ ైన వ్ాయధి ఉనాదని డనకటర్ చెపపవచ్చచ. విపతతు లు, వ్ాతనవర్ణం, నే్రాలు, 

రోగాలు మన జీవితనల్నా ఒకక క్షణంలో మారచచవ్ేయ గలవు. అలాంటపుపడు దేవుడు ఎకకడున్నాడని పరజలు 

అడగవచ్చచ. వీళ్ళు, వ్ారచకంటే ఎకుకవ బాధలు అనచభవించిన వ్ారచ వదదనచండి జవ్ాబులనచ కోర్ుతతన్నార్ు. 

ఈ రోజు, ఇలాంటి ఇదదరచ కథన్నల్నా వినండి.  

జాని ఎరచకసన్ టడన. పదిహడేేళ్ు వయసచలో ఈత కొడుతతనాపుపడు జరచగచన పరమాదంలో వ్ెనె్ాముక విరచగచ 

పక్షవ్ాతం వచిచంది. గత యాబ ై ఏళ్ళుగా చ్కరా ల కురచచలోనే్ కూర్ుచని ఉనాది. దననిప నై, చనతి కేనసర్ు రాగా 

పరతీదినం విపరచతమ ైన న్ొపపపతో బాధపడుతతంది. మూడి బ ైబిలు ఇనిటిటయయట్ అధయక్షుడు డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె  కి 

భరచంచ్లేనంత వీపు న్ొపపప రావడంతో ఆపదవికి రాజీన్నమా చేశాడు. చనలా సార్ుె  ఆపరేష్నచలు చేస్ప. డిస్కక 

లనిాటినీ డనకటర్ుె  పూరచుగా తొలగచంచి వ్ేస్ప, ప్రా ణనలు కాప్ాడేందచకు వ్ెనె్ాముకలోని ఎముకలనిాటినీ కల్నప్ార్ు. 

ఇపపడు బ రంట్ వుడ్, టేనే్స్పస లో బ ైబిలు సంఘములో పరధనన ప్ాసటర్ుగా పనిచేసచు న్నాడు కానీ, విపరచతమ ైన 

న్ొపపపతో బాధపడుతతన్నాడు. వీరచదదర్ూ. కషాట లోె  దేవుడు ఎకకడ ఉన్నాడనే్ పరశ్ాకు ఈ రోజు జవ్ాబిసాు ర్ు. ఈ 

పరతేయక జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో లో మాతో కలుసచకోండి.  

***** 
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మా కార్యకరమానికి ఆహ్వానిసచు న్నాము. న్న పేర్ు జాన్ ఆంకర్ బర్్. 

కార్యకరమమునచ చ్ూసచు నందచకు వందనములు. మీర్ు వినాటలె గా మన అతిదచలుగా డన. మ ైకేల్ ఎస్ ె , డన. 

జాని ఎరచకసన్ టడనలు మనమధయకు వచనచర్ు. ఇకకడొక ముఖ్యమ ైన పరశ్ా ఉనాది. విశాాసంతో అడిగచన 

వ్ార్ందరచనీ దేవుడు బాగుచసేాు డన? మీర్ు వ్ాయధితో అవిటితనంతో ఉంటే, లేక మరొక వ్ాయధి బాదిసూు  ఉంటే, 

దేవుడు ఎలా సహ్వయపడతనడు? బ ైబిలు ఏమి చెబుతతనాది? మీతో చ్ర్చనచ ప్రా ర్ంబిదనద ం జాని, ఎందచకంటే, 

ర్క్షణ ప్ ందిన మీర్ు మ డ ఎముక విరచగచ యాబ ై ఏళ్ళుగా చ్కరా ల కురచచలోనే్ ఉన్నార్ు. తరాాత మీకు చనతి 

కేనసర్ వచిచంది. వ్ెనచాపూసలో ఒక ఎముకలోని పగులువలన పరతీ రోజు న్ొపపప, సాసథత కోసం దేవుని 

ప్రా రచధంచనరా? 

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   లేకకలేననిా సార్ుె  ప్రా రచధంచననచ. నిజానికి, నే్నచ మ డ ఎముక విరచగచ ఆసచపతిరలో 

చికితస ప్ ందచతతనాపుపడు, ననచా పరామరచశంచేందచకు పలువుర్ు స్ేాహితతలు ఆసచపతిరకి వచిచ. ననచా 

పలకరచంచిన తర్ువ్ాత బ ైబిలు గరంధంలో ఏ భాగానిా చ్దివి వినిపపంచ్మని వ్ార్ు ననచా అడిగేవ్ార్ు. నే్నచ 

యోహ్వనచ ఐదవ అధనయయం చ్దవ మంటానచ. అది మనందరచకీ తెల్నస్పన లేఖ్న భాగం. యిెర్ూష్లేములో 

బ తేసాు  అనే్ కోనే్టి పరకకన వివిధర్కాల రోగులు గుంపులుగా పడి ఉండేవ్ార్ు. అకకడ ముప ైప ఎనిమిదేళ్ు 

నచండి ఒకడు పదిడి ఉన్నాడు. బహుకాలం నచండి వ్ాడకకడ పడి ఉన్నాడని యిేసచ విని సాసు  

పడగోర్ుచ్చన్నావ్ా అని అడిగాడు. విజిటింగ్ హవర్స ముగచస్పన తర్ువ్ాత ల ైటలె  ఆరచపవ్ేస్పన తర్ువ్ాత, నర్ుసలు 

వ్ెళ్ళుపో్యిన తర్ువ్ాత, నే్నచ కూడన ఆ కోనే్టి పరకకన ఉనాటలె  ఊహించ్చకుంటానచ. యిెర్ూష్లేములో బ తేసథ  

కోనే్టి పరకకన పడి ఉనాటలె  – మరచకొందర్ు పక్షవ్ాతపు రోగుల పరకకన చనపప ైన పడి ఉన్నానే్మో. యిేసచ 

ననచా పటిట ంచ్చకోకుండన వ్ెలె్నపో్ కూడదని ప్రా రచధసూు , వ్ేడుకోవడం ఆయన ననచా తనకి సాసుపర్చనలనే్ ప్రా ర్ధన.  
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దనదనపు ర ండు సంవతసరాలు నే్నచ ఆసచపతిరలో ఉన్నానచ – వ్ాటిలోె  ఒక ఏడనది ననచా వృదచధ ల చికితనస 

విభాగంలో ప టాట ర్ు – ఐన్న న్నకాళ్ళు చేతతలు బాగుపడలేదచ. నే్నచ నడవనే్ లేదచ. ఎంతో నిరాశ్తో 

ఆసచపతిరలోంచి బ ైటకు వ్ెళ్లె నచ. ఆ తరాాత నే్నచ న్న సో దరచ వదదకు వ్ెళె్ళ ఉంటలనాపుపడు, ఒక ఉదయం క రైసువ 

టి వి కార్యకరమం చ్ూసచు ండగా. వ్ాషపంగటన్ డిస్ప కి ఒక పరఖ్ాయత ఫ ైత్ హీలర్ వసచు న్నాడనే్ వ్ార్ునచ ఆ టి వి లో 

చ్ూశాము. రోగాసచు లందర్ూ వచిచ సాసథత ప్ ందనలని వ్ార్ు ఆహ్వానిసచు న్నార్ు. మేమిక ఆలసయం 

చెయయదలచ్చకోలేదచ. తరాాతి శుకరవ్ార్ం రాతిర మొదటి సాసథత సభకు హ్వజర్యాయము. వ్ాషపంగటన్ లోని హిలటన్ 

హో టలోె కి ననచా చ్కరా ల కురచచలో తీసచకువ్ెళ్ళున రోజునచ మర్చిపో్ లేనచ. హ్వలు కికికరచస్ప ఉనాది. ననచా చ్కరా ల 

కురచచ విభాగంలోకి తీసచకు వ్ెళె్ళ, తెలెటి కర్రలు, వ్ాకర్ుె  పటలట కుని కూర్ుచని ఉనా మరో 50,60 మందితో కల్నపప 

ననచా కూరోచ ప టాట ర్ు. అందరచకీ ఎంతో సంతోష్ం.  

ఫ ైత్ హీలర్ గంభీర్ంగా వ్ేదిక ప ైకి నడిచి వచిచంది. సాపట్ ల ైట్ ఆమ ప  ైనచనాది. భారచ శ్బదంతో సంగచతం, 

సాక్ష్యయలనచ, లేఖ్న భాగాలనచ చ్దివ్ార్ు. ఆ తరాాత, హ్వలులోని ఒక మూలకు సాపట్ ల ైట్ తిపపబడింది. 

అకకడ ఉనా పరజలు సాసుపడుతతనాటలె గా కనిపపంచింది. తరాాత సాపట్ ల ైట్ నచ మరొక మూలకు తిపపపతే 

అకకడ కూడన పరజలు సాసుపడుతతన్నార్ు. మళ్ళు సాపట్ ల ైట్ తిరచగచంది. మరచనిా చ్పపటలె , మరచనిా సాక్ష్యయలు, 

మరచనిా సాసుతలు. నే్నచ చ్కరా ల కురచచ విభాగంలో ఉనా అందరచవ్ెైపు చ్ూసూు , పరచశుదనధ తమ! ఈ పరకకన మొండి 

రోగాల్నా కూడన కొంచ్ం చ్ూడమన్నానచ. ఐతే సాపట్ ల ైట్, చ్కరా ల కురచచ విభాగంప ైకి తీర్గానే్ లేదచ.  

ఒకటినార్, ర ండు గంటల తరాాత, వ్ాలంటీర్ుె  మమమల్నా బ ైటకు తీసచకువ్ెళ్లుర్ు. ల్నఫ్టట దగ్ర్ ర్దదద  

ప ర్గకూడదని ముందే తీసచకు వ్ెళ్లుర్ు. ర్కర్కాల రోగాలతో ఎంతో నిరాశ్తో, తెలెటి కర్రలతో, వ్ాకరె్తో చ్కరా ల 

కురచచలతో కూర్ుచని ఉనా 35 మందిలో నే్నచ కూడన ల్నఫ్టట ముందచ వర్ుసలో కూర్ుచన్నానచ. నే్నచ మౌనంగా 
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రోగుల వర్ుసనచ గమనిసూు , “ఈ మొతుం స్పదనధ ంతంలో ఏదో  లోపం ఉనాటలె  అనిపపసచు నాది. ఇకకడ ఎలాంటి 

ర్క్షకుడు, సాసు  పరచచ ేదేవుడు, ఎలాంట ివిమోచ్న కర్ు సాసథత కోసం ప్రా రచధంచే పక్షవ్ాతపు రోగచ ప్రా ర్ధన వినడన 

అని ఆలోచించననచ”.  

నే్నచ మరచంత నిరాశా నిసపృహలోె కి దిగచపో్ కుండన, ఇది ననచా వ్ాకయంలోకి మరచంతగా నడిపపంచింది. ఎందచకంటే 

ఈ దేవుడెవర్ని నే్నచ తెలుసచకోదల్నచననచ. విశాాసంతో వ్ేడుకునా వ్ారచ ప్రా ర్ధనలనచ ఆలకిసాు నని ఆయన 

లేఖ్న్నలలో చనలా చోటె సూచించినటలె గా న్నకు అనిపపసచు నాది. రచగచయిెైనవ్ాడు సంఘ ప దదలనచ పపలవ్ాల్న. వ్ార్ు 

నూనె్ రాచి ప్రా రచధంచనల్న. విశాాసంతో ప్రా రచధస్ేు  రోగచ బాగౌతనడని యాకోబు పతిరక చెబుతతనాది. న్నయందచ 

మీర్ునూ మీయందచ న్న మాటలనచ నిల్నచియుంటే, మీ కేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు దొర్ుకునచ యోహ్వనచ 

15:7. దేవుడు తపపక సాసుపర్ుసాు డని ఈ వ్ాకయం చెబుతతనాటెనిపపసచు నాది. ఐతే న్న చేతతలకు కాళ్ుకు 

దేవుని సందేశ్ం అందచతతనాటలె  లేదచ. నే్నచ నిలోచవడం తార్లో మీర్ు చేసాు ర్ని న్న స్ేాహితతలకు ఫో న్ లో 

చెపేపదననిా. దేవుడు ననచా బాగు చేసాు డనే్ విష్యంలో న్నకు ఎలాంటి సందేహము లేదని, దేవునికి 

స్ేాహితతలకు చ్ూపపంచనలని అనచకున్నానచ. ఐతే సాసథత రాలేదచ. దేవుని వ్ాకయంలో నే్ననచ కనచగొనా సతయం 

విభార ంతిని కలుగచేస్పంది.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ. దదనిా గురచంచి బ ైబిలు ఏం చెబుతతనాదో  పరచశీల్నదనద ం. దేవుడు 

సాసుపర్ుసాు డన? తపపక సాసథపర్ుసాు డు. అనే్ మీ పుసుకంలో యిెష్యా 59:1 ని చ్ూపపంచనర్ు. ర్క్ష్ింపక 

ఉండేలా యిెహో వ్ా హసుము కుర్ుచ్కాలేదచ. ఆయన చెవులు మందము కాలేదచ. బాగుచెయయగలడన లేదన 

అనే్ది కాదచ, తపపక బాగుచెయయగలడు. కనచక తరాాతి పరశ్ా, 21 శ్తనబదంలో బాగుచెయయగలడన? తపపకుండన 

చెయయగలడని మీర్న్నార్ు. పరపంచ్ వ్ాయపుంగా అనే్కులు దెైవిక సాసథతనచ ప్ ందనర్ు.  
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జొని  ఎర్కసన్ తడ:   యిేసచ, నినా నే్డు నిర్ంతర్ం ఒకకటేరచతిగా ఉన్నాడని హెబ్రరపతిరక చెబుతతనాది 

గతంలో పరజలనచ సాసథపర్చిన యిేసచ కీరసచు  ఇపుపడు ఎందచకు సాసథపర్చ్డు?  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మ ైకేల్ 103 వ కీర్ునలోని వచ్న్నలు మీకు బాగా నచనచయి. న్న ప్రా ణమా, 

యిెహో వ్ానచ సనచాతించ్చము, ఆయన చేస్పన ఉపకార్ములలో దేనినీ మర్ువకుము. ఆయన నీ 

దోష్ములనిాటినీ క్షమించ్చవ్ాడు. ఈ వ్ాకయము యిేమని చెబుతతనాది? 

డన. మ ైకేల్ ఈస్పె  :   దేవుడే మనకు సాసథత నిసచు న్నాడని వ్ాకయం దనారా గరహించనం. న్నకు సర్జరచ చేస్ప, 

లోహ్వలనచ, సూరూలనచ బిగచంచనర్ు, వ్ార్ు చ్ూసచు న్నార్ు ఐతే సాసథతనచ ఇచచేది దేవుడే. కనచక మనందరచకీ 

సాసథత లభిసచు ందనడం సరచకాదచ. ఒక వ్ేల సాసథత లభిస్ేు  అది దేవుని కృప అన్నల్నసందే.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ జాని. ఇపుపడు మీకొక పరశ్ా. విశాాసంతో ప్రా రచదంచిన వ్ార్ందరచనీ దేవుడు 

నిజంగా బాగుచేసాు డన అనే్దే ముఖ్యమ ైన పరశ్ా. సాసథత కోసం ప్రా రచధంచిన పరతీ సారచ సాసథపర్ుసాు డన? అదచుత 

రచతిగా సాసథపర్చడననికే ఆయన ప్రా ధననయత నిసాు డన? ఇకకడొక సమసయ ఉనాది. మీకు సాసథత దొర్కడం 

లేదంటే మీలో తగచన విశాాసం లేదని లేక మీ జీవితంలో ఎవరచకీ తెల్నయని ర్హసయ ప్ాప్ాలున్నాయనీ, నే్డు 

క రైసువ సంఘాలలో ఉనా కొందర్ు వ్ాదిసచు న్నార్ు. ఇదే కాకుండన దదనికి సంబంధించిన ఇతర్ వచ్న్నల్నా 

చెపపండి.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   మార్ుక సచవ్ార్ు మొదటి అధనయయం న్న పరచస్పథతిని గురచంచి న్నకు సపష్టంగా వివరచంచి 

చెపపపంది. కప ర్ాహూములో, యిేసచ కీరసచు  వ్ాయధి గరసచు లనందరచనీ బాగుచేసచు న్నాడు సాయంతరం చీకటి పడింది. 

తరాాత పరజలు ఇండెకు వ్ెళ్ళుపో్యార్ు. ఐతే మళ్ళు ఉదయానే్ా లేచి ఏకాంత పరదేశ్ంలో ఆయన 
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ప్రా రచదసచు న్నాడు. వ్ెలుగు వచిచన తరాాత పరజలు రోగులనచ తీసచకువచిచ యిేసచకోసం వ్ెతతకుతతన్నార్ు. 

స్ీమోనచ మరచకొందరచతో బయలుదేరచ వ్ెళె్ళ ఆయన కోసం వ్ెతతకుతతన్నాడు. తరాాత ఆయననచ కనచగొని 

అందర్ు నీకోసం వ్ెతతకుతతన్నార్ని చెప్ాపడు. కొండ కిరంద నీకోసం చనలా మంద ివ్ాయధిగరసచు లు కాచ్చకుని 

ఉన్నార్ని చెప్ాపడు. ఐతే, 38 వ వచ్నంలో యిేసచ చెపపపన మాట ఆశ్చర్యకర్ం, ఆయన కొండ కిరంద పరజల వ్ెైపు 

చ్ూడకుండన, నే్నచ సచవ్ార్ు పరకటించేలా ఇతర్ సమీప గార మాలకు వ్ెళ్దనం ర్ండి. ఇందచనిమితమ ేకదన, నే్నచ 

బయలుదేరచ వచిచతినని వ్ారచతో చెపపండి ఆశ్చర్యకర్ం.  

దననిా చ్దివినపుపడు, కేనసర్, పక్షవ్ాతం లాంటి రోగాలతో ఉనావ్ారచని యిేసచ పటిట ంచ్చకోకుండన 

మాటాె డుతతన్నాడని మనం అనచకోకూడదని గరహించననచ. వ్ారచ శారచర్క సమసయలప ై యిేసచ కీరసచు  దృషపటని 

నిలపడం లేదచ. సచవ్ార్ుయిే ఆయనకు ముఖ్యం. ప్ాపం చ్ంపుతతంది. నర్కం వ్ాసువం, దేవుడు 

కృప్ామయుడు నే్నచ మిమమమల్నా దేవుని రాజయంలోకి పంప గలనని యిేసచ చెప్ాపడు. ఐతే సమసయల 

పరచషాకర్ం కోసం పరజలు యిసేచ వదదకు పర్ుగచడిన పరతిసారచ, ర్క్షకుడు వ్ారచకి దూర్ంగా వ్ెళ్ళుపో్యాడు.  

సాసథతలో యిేసచ దేనికి ప్రా ధననయత నిసచు న్నాడనే్ విష్యానిా నే్నచ పరచశీల్నంచననచ. ఎందచకంటే అవిటి 

చేతతలనచ బాగుచేస్ప, గుడిి  కనచాలనచ తెరచచిన అదే యిేసచ కీరసచు  నీ చయెియ ప్ాపం చేస్ేు  నర్కమని, కనచా ప్ాపం 

చేస్ేు  ప రచకి వ్ేయమని చెప్ాపడు. ఎంత ఆశ్చర్యం. దదనిదనారా యిేసచ దేనికి ప్రా ధననయత నిసచు న్నాడో  గరహించననచ. 

యిేసచ న్న జీవితననిా మరచంతలోతతగా సాసథపర్ుసాు డు. న్నకాళ్ుకు, చేతతలకు మాతరమే సాసథత కాదచ. 

హృదయానికి, ఆతమకు కూడన సాసథత  

నె్మమదిగా కాలకరమంలో న్న స ంత ప్ాపం నచండి న్న మొదటి గర్ాం నచండి, సాార్ధం నచండి కాప్ాడటమే దేవుని 

పరణనళ్ళక అనే్ సంగతి గరహించననచ. నే్నే్వరచనని తెల్నపేందచకు ఆయన కషాట నిా పరచకర్ంగా వ్ాడతనడు. మంచి 
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దననిని అనచకుంటానచ కాని నే్నచ ప దదగా మంచిదననిా కానచ. నే్నచ న్ొకకబడి సతనయనిా గరహించేలా దేవుడ ీ

కషాట నిా కల్నగచసచు న్నాడు. న్నలోని ఈ అసంతృపపు , నిరాశా నిసపృహలు, న్నప ైన న్నకే చిరాకు దేాష్ం వంటి వనిా 

ఇపుపడు బ ైటకు వసచు న్నార్ు. చ్ూడండి, మొదట వీటిలో నచండి నే్నచ సాసథపడి విడుదల ప్ ందనల్న. కీర్ునలు 

139 చెబుతతనా లోతెైన సాసథత ఇదే. నికాయసకర్మ ైన మార్్ం న్నయందచనాదేమో చ్ూడుము.  

నిజం చెబుతతన్నానచ. ఎవర రన్న వచిచ మేము మీ సాసథత కోసం ప్రా రచధసాు మంటే, నే్నె్నాడూ నిరాకరచంచ్నచ. న్న 

సాసథత కొర్క రన పరజల ప్రా ర్ధనల్నా సదన కోర్ుతతన్నానచ. ఐతే నే్నిలా కోర్తననచ, “ప్రా రచధంచేందచకు ముందచ న్న 

ప్రా ర్ధన్న అవసర్తల్నా చెబుతతన్నానచ. రేపు ఉదయం నే్నచ లేచినపుడు ఇపుపడునా వ్ెైఫలయంలో నిరాశ్లో నిదర 

లేవకూడదని ప్రా రచధంచ్ండి. అందర్ూ న్నప ైనే్ దృషపట  నిలప్ాలని కోర్ుకో కూడదని, నే్నచ సతనయనిా దనచ్కూడదని 

ప్రా రచధంచ్ండి. అతి తెల్నవిగా మాటాె డుతూ న్న భర్ు చేత పనచలు చేయించ్చకోవడం మానచకోవ్ాలని ప్రా రచధంచ్ండి. 

మ చ్చచకోవ్ాల్నసన వ్ారచని మ చ్చచకుంటయ ఆమ పుపనచ నే్నే్ తీసచకోకూడదని ప్రా రచధంచ్ండి. ప్రా ర్ధన న్నలో ఉనా 

ఇలాంటి లోప్ాలనచ నే్నచ సరచచేసచకోవ్ాల్న. ఈ లోప్ాలనచ ఎంతగా సరచచేసచకుంటే, మళ్ళు నడవడననికి న్ేనిచేచ 

ముఖ్యతాం అంతగా తగు్ తతంద”ి. జీవితంలో నడవడననికి మించిన మరచంత ముఖ్యమ నై విష్యాలు చనలా 

ఉన్నాయి. వ్ాటిలోె  ఒకటి దేవుణణి  పేరమించే హృదయానిా కల్నగచ ఉండటం. ర్క్షకునిా తృపపు  పరచచే కోరచకతో 

ఉండటం. ఇదే అసల ైన సాసథత.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :మ ైకేల్, సాసథత కూడికలకు వ్ెళ్ళున కొందరచలో తగచనంత విశాాసం లేనందచన 

వ్ార్ు సాసథపడలేదని పరసంగచకులు చెపపడం మీర్ు వినే్ ఉంటార్ు. వ్ారచ జీవితనలలో ఇంకనచ మిగచల్న ఉనా 

ర్హసయ ప్ాప్ాలనచ బటిట  వ్ారచకి సాసథత దొర్క లేదంటార్ు. కొందర్ు విశాాసానిా వదిల్న వ్ెళ్లుర్ు. మరచకొందర్ు 
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పూరచుగా నిరాశా, వ్ెైఫలాయలలోకి వ్ెళ్ళుపో్యార్ు. వ్ారచకి పో్ర తనసహ్వనిాచిచ మర్ల పరభువు వదదకు నడిపపంచే కొనిా 

బ ైబిలు వచ్న్నలనచ చ్ూపపంచ్దలచననచ.  

ర ండు ఉదనహర్ణలతో ప్రా ర్ంభించ్చకుందనం. మిష్న్ ప్ లంలో పరచచనర్య ముగచంచి మా న్ననా ఇంటికి వచనచడు. 

ఎంతో ఆరోగయంగా ఉండేవ్ాడు. అనే్క చోటె సచవ్ార్ు కూడికలనచ, ఆరాధనలుా నడిపపసూు  ఉండేవ్ాడు. డనకటర్ వదద  

పరచక్ష చేయించ్చకున్నాడు. డనకటర్ న్న వదదకు వచిచ మీ న్ననా నె్ల రోజులే బరతతకుతనడు. మహ్వ ఐతే మూడు 

నె్లలు, మీరే అతనికి చెపపండి” అన్నాడు. వ్ాయధి న్ననా శ్రచర్మంతన విసురచంచింది. నే్నతడికి చెపపప వీలున్నమా 

వ్ార స్ేందచకు సహ్వయపడని నచ. మేము సాసథత కోసం ప్రా రచధస్ేు  దేవుడు న్ననాకు మరో పదేల్నచనచడు. న్న పపరయ 

మితతర డు, ఈ మినిస్ీటలీో న్న సహ్వ ర్చ్యితగా ప్ాతికేళ్ళుగా ఉన్నాడు. మా ఉదో యగసచు లందరచకంటే అధిక 

విశాాసమునా అతడికి కేనసర్ వ్ాయధి సో కింది. మా ప్ాసటర్, డీకనచలు అందర్ూ సందరచశంచనర్ు. అందర్ం నూనె్ 

రాస్ప ప్రా ర్ధన చేశాం. దేవుడు తపపక బాగుచేసాు డు అనచకున్నాము కాని ఒక నె్లలో చ్నిపో్యాడు. మా 

అమమకు ALS వ్ాయధి సో కింది. మేము ఆమ  సాసథపడనలని ప్రా రచదంచనం. ర ండేళె్లో చ్నిపో్యింది. ఒకర్ు 

బాగయాయర్ు. ఇదదర్ు చేనిపో్యార్ు. దదనిా గురచంచిన వచ్న్నలున్నాయి. ఆ వచ్న్నల్నా మీర్ు పరజలకు 

వివరచంచనల్న. నచిచన వచ్న్ననిా.  

అలాగే, ప్ౌలు జీవితననిా మనము పలుమార్ుె  చ్రచచంచనం. ర ండవ కొరచంథద 11 లో తన జీవితననిా గురచంచి చెపపప 

తన శ్రచర్ంలో ఒక ముళ్ళు ఉనాదన్నాడు. “న్నకు కల్నగచన పరతయక్షతలు విశేష్ముగా ఉనాందచన” – ర ండవ 

కొరచంథద 12:7 లో చెబుతతన్నాడు – న్నకు కల్నగచన పరతయక్షతలు బహు విశేష్ముగా ఉనాందచన, నే్నచ 

అతయదికముగా హెచిచప్ో కుండు నిమితుము – ఇకకడ కార్ణననిా చెబుతతన్నాడు. న్న ఆశీరాాదనలనచ బటిట  

గరచాంచ్కుండన – న్నకు శ్రచర్ములో ఒక ముళ్ళు ననచా నలుగగొటలట టకు సాతననచ యొకక దూతగా తన 
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శ్రచర్ములో ఉంచ్బడింది. ఆ ములుె  తొలగచపో్ వ్ాలని నే్నచ పరభువునచ మూడుసార్ుె  వ్డేుకుంటిని. అందచకు న్న 

కృప నీకు చనలునచ, నీ బలహీనతలో న్న శ్కిు పరచపూరి్మగుచ్చనాది అన్నాడు. ప్ౌలు స ంత మాటగా చెప్ాపడు. 

కాగా, కీరసచు  శ్కిు న్నలో నిల్నచి ఉండేందచకు అప్ో సులులందరచలో గొపప అపో్ సులుడు ఇకకడ కనిపపసచు న్నాడు. తన 

శ్రచర్ంలో ఏ వ్ాయధి ఉనాదో  గాని, దేవుడు దననిా తొలగచంచ్నే్లేదని వ్ార సాడు.  

కరొతు  నిబందనలోని ఇతర్ హతసాక్షులనచ గమనిదనద ం. కీరసచు  సచవ్ార్ునచ పరకటించిన స్ేుఫనచ రాళ్ుతో కొటటబడి 

చ్ంపబడటం మనం చ్ూసచు న్నాం. యాకోబు కూర ర్ంగా చ్ంపబడని డు. ఈ విశాాస వీర్ులనచ మనం చ్ూసచు న్నాం. 

జాన్, నే్నచ తర్చ్చగా వీరచని గురచంచి ఆలోచిసచు ంటానచ. ఆరోగయం ఐశ్ారాయల సచవ్ార్ునచ పరకటిసచు నా వీరచతో 

దేవుడు ఏంచ్బుతనడో  కదన. అని ఆలోచిసచు ంటానచ. ఇది భయంకర్మ ైన సంగతి, ఎందచకంటే మనం యోబు, 

ప్ౌలు, యాకోబు, స్ేుఫనచ లాంటి వయకుు ల్నా మర్చిపో్ తతన్నాం. తగచనంత విశాాసముంటే చనలు, దేవుడు 

సాసథపర్ుసాథ డంటే ప్ౌలుకు తగచనంత విశాాసం లేదన? లోకానికి సచవ్ార్ు పరకటించే పనిని దేవుడు ప్ౌలుకు 

అపపగచంచనడు. ఐన్న దేవుడు ఈ భకుు ల శ్రమలనచ తగచ్ంచ్ లేదచ.  

మార్ుక ఒకటవ అధనయయం గురచంచి జాని చెపపపన మాటనచ చెబుతతన్నానచ. యిేసచ కీరసచు  ఒకరచని సాసథ 

పర్చినపుపడు వ్ారచ ఆతీమయ బలహీనతనచ శారచర్కంగా సాసథ  పర్ుసచు న్నాడు. మనం కేవలం, వ్ాయధి, న్ొపపప, 

కేనసర్ నచండి సాసథతనచ, ఆతమ పర్ంగా గుడిివ్ాడవు, చవెిటి తనమంటే, ఆతమ పర్మ నై వ్ాయధచలు అదచుత 

రచతిలో శారచర్కంగా బాగుచేయబడుతతన్నాయి. కీరసచు  మన ఆతమల్నా సాసథపర్ుసాు డు. కేవలం శ్రచర్ వ్ాయధచల్నా 

మాతరమే కాదచ.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఊ. ఒక సాసథత కూడిక కాకుంటే మరొక సాసథత కూడికతో తననచ 

బాగుపడనలనచకుంటయ జాని అనె్క సభలకు వ్ెళ్ుడం గురోు సచు నాది. దదన్లె  బాగుపడక పో్ తే మరొక సభకు 
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వ్ెళ్ుడం. కేవలం ఒకకసారచ లేక ర ండు సార్ుె  కాదచ ప్ౌలు ముమామర్ు సాసథత కోసం ప్రా రచధంచనడు. అదెకుకవ 

బాదిసచు నాదేమో. ఐతే న్న కృప నీకు చనలుననే్ జవ్ాబు వచిచంది, దననాతడంగచకరచంచనడు. ప్ౌలుకు చనల్ననంత 

విశాాసం లేక ప్ో వడం వలన కాదచ. అతడిలో ర్హసయ ప్ాపమునాందచ వలన కాదచ గాని, ప్ౌలు దదంతో 

కష్టపడనలనే్ది దేవుని చితుం. దదనిా అర్ధం చేసచకోవడం చనలా కష్టం. మ ైకేల్, ఐతే బ ైబిలు దదనే్ా చెబుతతనాది. 

ప్ౌలు స్ేాహితతడు తోర ఫీము గుర్ుు కు వసచు న్నాడు. రోగచయిెై యున్నాడు. అతడంటే పేరమ. సాసథపర్చ్గలడు. 

ప్ౌలు అతడికోసం ప్రా రచదంచి ఉంటాడు. అతణణి  మిలేతతలో వదిల్న వచనచడని బ ైబిలులో ఉనాది. మీలో తగచనంత  

విశాాసం లేదని బో ధకులంటలన్నారేమో. కాదచ. ‘దదనికొర్కే నినచా ఎంపపక చేసానచ, న్న కృప నీకు చనలునని’ 

దేవుడు చెబుతతన్నాడేమో. జాని మీకు నచిచన ఒక వచ్నమునాది ‘యిెహో వ్ా యందచ సంతోషపంచ్మని’ ఆ 

వచ్నం చెబుతతనాది. దననిా వివరచంచ్ండి.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   కీర్ునలు 32:4. “యిెహో వ్ా యందచ సంతోషపంచ్చము ఆయన నీ హృదయ వ్ాంచ్లనచ 

తీర్ుచనచ”. జాన్, గతంలోలా  ననచా మళ్ళు న్న కాళ్ుప ై  నిలబ టలట  దేవ్ా! న్ొపపపని తీస్ యియ, అనే్దే న్న హృదయ 

వ్ాంచ్గా ఉండేది. ఎపుపడూ నే్నచ ఈ విధంగానే్ పరరచదసచు ండేదననిా.  ఆయన తొలగచంచ్లేదచ. మరచంత లోతతగా 

వ్ెతికానచ. దేనిా వదిల్నవ్ేశానచ? వ్ాకయంలో నే్నచ దేనిా గమనించనల్న? వ్ాకయంలో లోతతకు వ్ెళ్ళు కొదిద  దేవుని 

హృదయం తెల్నస్పంది. స్పలువ మాా నచప ైన కళ్ుకు చేతతలకు చీలలు కొటటబడి వ్ేరలాడుతూ, న్నవల నే్ తీవరమ ైన 

బాధలో ఉనా యిేసచ పేరమతో, కర్ుణతో న్నవ్ెైపు చ్ూస్పనపుపడు నే్ మర్లా ఆయననచ పేరమించ్సాగానచ.  

కీరసచు  వయకిుతాంలోని ఈ భాగానిా, న్నలాగే ఎంతో దచుఃఖ్ానిా భరచంచిన ఈయనచా అర్ధం చేసచకోగానే్, ఆయనచా 

మరచంతగా పేరమించ్ సాగానచ. ఆయన వ్ాంఛలే న్న వ్ాంఛలుగా మారాయి. తార్లోన్ే నే్నచ న్నకాళ్ుప ై 

నిలోచవ్ాలని అనచకోవడం కాక, దేవుని తృపపు  పర్చేందచకు పరయతిాంచ్సాగానచ. ఆయన దేనిా 
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కోర్ుతతన్నాడు? సచవ్ార్ు పరకటించ్బడనలని కోర్ుతతన్నాడు. దేవుని రాజయం విసురచంచనలని, న్నస్పు కులుగా ఉనా 

పరజల హృదయాలలో దేవుని జండన ప్ాతబడనలని కోర్ుతతన్నాడు. దననే్ా ఆయన కోర్ుతతన్నాడు.  

ఎందచకు దేవుడు మనల్నా తార్గా సాసథపర్చ్డు? ఎందచకంటే, మనకు తార్గా సాసథతలభిస్ేు  దేవుణణి  తార్గా 

మరచచపో్ తనం. దేవుని అవసర్ముండదచ. ఐతే, బాధలోె  వ్ాయధచలలో ఉనాపుపడు ఉదయానే్ా లేచి, “దేవ్ా! 

కాప్ాడమని ప్రా రచదసాు ం”. కషాట లలో, వ్ాయదచలలో “దేవ్ా! న్న స ంత బలంతో ఈ పని చెయయలేనచ. సహ్వయపడమని 

కోరాల్న” సహ్వయపడతనడు. శారచర్క సాసథతనివాకపో్ వడననికి ఇదొక కార్ణమేమో! ఎందచకంటే ఆయన మన 

ఆతీమయ నే్తనర లనచ, వినపడని చెవులనచ తెరచచి, మన కుంటి ఆతీమయ ప్ాదనలనచ నూతన మార్్ంలో 

నడిపపంచనలని ఆశిసచు న్నాడు.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఇపుపడొక చివరచ పరశ్ా. ర ండేలుె  ఎవర రన్న దేవుని గురచంచి చెబితే మీకేమాతరం 

నచేచది కాదచ. ప్రా రచధంచిన్న సాసథత ప్ ందని అనే్కులు విశాాసానిా వదిలేశార్ు. ఇలాంటి పేరక్షకులకు మీర్ు 

ఇవాదలచిన సలహ్వ ఏమిటి? 

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   చ్ూడండి, ఏడేచ వ్ారచతో ఏడవమని బ ైబిలు చెబుతతనాది. మీ దచుఃఖ్ానిా గరహించ్గల 

వయకిు సాసథత లభించ్లేదనే్ నిరాశ్నచ అర్ధం చేసచకోగల వయకిు ఎవర రన్న ఉంటే, ఆయన కీరసచు  ఒకకడే. మన 

ర్క్షకుడు మనవల నే్ అనిా విష్యాలలో శోధింపబడి శ్రమపడిన్నడనే్ సంగతిని గరహించనల్న. ఆయన తన 

సంతోషానిా మీలో నింప్ాలని ఆశిసచు న్నాడు. అది తర్గని సంతోష్ం, అదచుతమ ైన సమాధననం శ్రచర్ 

పరకార్మ ైన సాసథత ప్ ందటం కన్నా, ర ండు కాళ్ుతో నడవటం కన్నా, చేతతల్నా వ్ాడడం కన్నా, ఆయనచా 

స్ేవించ్డం మేలు. దేవుడెంత మంచివ్ాడు. యిేసచ గొపప సంతోషానివాగలడు. శారచర్క సాసథత లభించ్క 

పో్యిన్న యిేసచకు స్ేాహితతలంగా ఉండటం మేలు.  
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డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :ఈ గచనె్ా న్నవదద  నచండి తొలగచంచ్మనా యిేసచకు వీలుకాదని దేవుడు చెప్ాపడు. 

మనందరచ అదృష్టం, యిేసచ దేవుని చితను నిా నె్ర్వ్ేరాచడు.  

జొని  ఎర్కసన్ తడ:   నిజమే.  

డన. జాన్ ఆంకర్ బర్్:    :సరే, శారచర్క సాసథత కంటే మించిన సంగతతలున్నాయి. వచేచ వ్ార్ం వ్ాటిలోె  

కొనిాటిని గురచంచి చ్రచచంచ్బో తతన్నాం. తీవరమ ైన వ్ాయధచల లోనచ, పరచస్పథతతల లోనచ చికుకకునా వ్ార్ు తనము 

దేవునికి ఇపపటికీ ముఖ్యమ ైన వ్ార్మని ఎలా గురచుంచ్గలర్ు? వ్ారచ జీవితనల కోక అర్ధమునాదని వ్ారచ కషాట నిా 

దేవుడు చ్ూచి, నితయ పరతిఫలానిాసాు డని ఎలా గురచుసాు ర్ు? మీ ఇదదరచ వదద అధచుతమ నై కథలున్నాయి, 

రోగాలతో చ్నిపో్యిే స్పథతికి వచిచన పరజలు, న్ొపపపని భరచంచ్లేక ఆతమ హతయ చేసచకుందనమని 

అనచకుంటలన్నార్ు. అలాంటి వ్ారచ జీవితనల్నా కూడన దేవుడు అర్ుుతంగా వ్ాడుకోగలడని చెప్ాపర్ు. వ్ారచని 

కూడన దేవుడు వ్ాడుకున్నాడు. ఇది చనలా ఇ- గొపప సమాచనర్ం. పరజలారా! వచేచవ్ార్ం తపపక చ్ూడండి.  

 

 

***** 

మా మరచనిా టీవీ పో్ర గార మల్నా  చ్ూస్ేందచకు ఉచిత  John Ankerberg Show App చెసచకొండి 

"యిేసచ కీరసచు నచ అంగచకరచంచ్డననికి ప్రా రచథంచ్చ" @ JAshow.org నచ 

 

ద జాన్ ఆంకర్ బర్్ షో  
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పో్ స్కట  బాక్సస 8977 

చ్టటనూగా, TN 37414 అమ రచకా. 

మా వ్ెబ్ స్ ైట్: JAshow.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


